
Oznaczenie sprawy: 29/REG/22 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień  
pozaustawowych 
 

 
                                                                                                         Radom, dnia 15.09.2022 r. 

           
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup mebli wraz z dostawą i 
montażem do SWPZZPOZ w Radomiu” – 29/REG/22. 
 
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1.Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli wraz z dostawa i montażem do SWPZZPOZ w 
Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi  parametrami znajduje 
się w Załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
2.Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.   

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu. 
 
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  
     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji 
     wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z wykonawcami:  
 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną.  
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 
Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
Józef Kwiatkowski tel. (48) 332-45-05, e-mail: zaopatrzenie@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 
6.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert. 
 
7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 
 sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym jako Załącznik                    
do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną  
w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   



a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.  

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.  

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 
stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert  (np. 
oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  

f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:  
  
SAMODZIELNY  WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ 
OPIEKI  ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym ;  26-607 RADOM UL. KRYCHNOWICKA 1 

 - będzie posiadać oznaczenie: „Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do SWPZZPOZ                                         
w Radomiu” 
g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby 
można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  

h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: : Ofertę należy złożyć do dnia 23.09.2022 roku  
do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
im. dr Barbary Borzym;  26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 pok. 101 (Zamówienia 
publiczne).  
 
9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób obliczenia 
ceny oferty znajduje się w Druku Oferty. 

a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia wszystkich 
elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT w %, 
wartości brutto PLN.  

b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), przy 
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza. 

 

 



 

10. Oferta powinna zawierać:  

1)  Formularz ofertowy,  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  
     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji  
     wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną. 
 
12.Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy  
W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik  
Nr 2. 

13. Wadium, o ile przewidziano: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy: 
............................................................................................................................................................ 
 
Adres*................................................................................................................................................  
 
Tel.*: .................................................................................................................................................  
Regon*...............................................................................................................................................  
 
NIP *:................................................................................................................................................  
Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję: ................................................. 
E-mail *, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję : ………………………............  
 
 
                                                                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

                                                                                                        Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 
                                                                                                       Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym 

                                                                                                26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 
 
Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert na „Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do SWPZZPOZ w Radomiu” oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia  w cenie 
 

Lp. 

 
 

Nazwa produktu 

 
 

J. m. 

 
 

Ilość 

 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość  

netto PLN 
Podatek 

VAT % 

Wartość brutto 

PLN 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Szafa dwuskrzydłowa                                                   
o wym. 2000mm x 900mm x 500mm 

szt. 1     

2. Szafa jednoskrzydłowa                                                               
o wym. 2000mm x 520mm x 500mm 

szt. 1     

3. Szafa dwuskrzydłowa                                                                 
o wym. 2000mm x 900mm x 470mm  

szt. 2     



4.  Szafa czterodrzwiowa                                                                 
o wym. 2760nn x 900mm x 620mm 

szt. 2     

5. Szafa dwudrzwiowa                                                                  
o wym. 2000mm x 800mm x 620mm 

szt. 10     

6. Stół                                                                                  
o wym. 755mm x 800mm x 800mm 

szt.  10     

7. Stół                                                                              
o wym. 755mm x 4000mm x 800mm 

szt.  2     

                                                                                                                             
Razem: 

 
    

 
 
Słownie netto:    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że: 
 
1.  Powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w zaproszeniu  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej  
   oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w  Zaproszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
   Zamawiającego.  
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami opisu przedmiotu zamówienia.                                                                 
4. Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają ważne zezwolenia do obrotu na terenie  Polski, oraz spełniają parametry jakościowe.                                 
5. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert.                                                                                        
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 
835).                                                                                                                                                                                                                                                   
7. Zostałam (-em) poinformowana (-y), oraz sam poinformowałem osoby wskazane przeze mnie w ofercie, iż zgodnie z art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr 
Barbary Borzym 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Ryszard Bryś tel: 48 3324562, e-mail: obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 



3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r.; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8)podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne. 
 

 
 
 
 
 
 
…………….., dnia ……………………...                                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                                                                                                              ( podpis Wykonawcy )                                                                                                                                                         



Załącznik Nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
Szafa dwuskrzydłowa 1 szt 
 

Lp. Nazwa 
parametru 

Minimalne wymagania 

1 Wymiary wys. 2000mm x szer. 900mm x głęb. 500mm 

2 Korpus Płyta wiórowa laminowana 18mm 

3 Front Płyta wiórowa laminowana 18mm 

4 Zamek meblowy Szafa jest wyposażona w dwa zamki meblowe Siso umożliwiające niezależne 
zaryglowanie obu drzwi. 

5 Opis wewnętrzny Szafa jest podzielona pionową przegrodą na dwie części. Jest wyposażona w 
półki szklane o głębokości 260mm 10szt. oraz 460mm 8szt. Półki są 
zamontowane w taki sposób aby odstęp między nimi był równy. Szklane półki 
są włożone naprzemiennie  260mm, 460mm, 260mm, 460mm, 260mm, 
460mm, 260mm, 460mm, 260mm 

6 Wyposażenie Uchwyt metalowy 

7 Kolorystyka PŁYTA MEBLOWA DĄB BERDAUX 18MM R20074 

 
 
 
Szafa jednodrzwiowa 1 szt 
 

Lp. Nazwa parametru Wymagania 

1 Wymiary wys. 2000mm x szer. 520mm x głęb. 500mm 

2 Korpus Płyta wiórowa laminowana 18mm 

3 Front Płyta wiórowa laminowana 18mm 

4 Opis mebla Szafa jest wyposażona w zamek meblowy Siso 

5 Opis wewnętrzny Szafa wyposażona w półki szt.4 

6 Uchwyt Uchwyt metalowy 

7 Kolorystyka PŁYTA MEBLOWA DĄB BERDAUX 18MM R20074 

 

 

Szafa dwudrzwiowa 2 szt 

 

L.p. Nazwa parametru Wymagania 

11 
 

Wymiary wys. 2000mm x szer. 900mm x głęb. 470mm 



2 Korpus Płyta wiórowa laminowana 18mm 

3 Front Płyta wiórowa laminowana 18mm 

4 Opis mebla Szafa jest wyposażona w baskwilowy zamek meblowy Siso 
umożliwiający zaryglowanie obu drzwi 

5 Opis wewnętrzny Szafa wyposażona w półki 4 szt. Odstęp między półkami to min 340mm 

6 Uchwyt Uchwyt metalowy 

7 Kolorystyka PŁYTA MEBLOWA DĄB SONOMA 18MM R20128 
 

 

Szafa czterodrzwiowa 2 szt 

L.p. Nazwa parametru Wymagania 

1 Wymiary wys. 2760mm x szer. 900mm x głęb. 620mm 

2 Korpus Płyta wiórowa laminowana 18mm 

3 Front Płyta wiórowa laminowana 18mm 

4 Opis mebla Szafa składa się z dwóch części, dolna część ma wysokość 2000mm, górna 
760mm. Budowa szafy umożliwia rozdzielenie elementów do transportu. 

5 Opis wewnętrzny Szafa wyposażona w półki 6 szt. 

6 Uchwyt Uchwyt metalowy 

7 Kolorystyka PŁYTA MEBLOWA DĄB SONOMA 18MM R20128 

 
 
 
Szafa dwudrzwiowa 10 szt 
 

L.p. Nazwa parametru Wymagania 

1 Wymiary wys. 2000mm x szer. 800mm x głęb. 620mm 

2 Korpus Płyta wiórowa laminowana 18mm 

3 Front Płyta wiórowa laminowana 18mm 

4 Opis mebla Szafa jest wyposażona półki 3szt. 

5 Nogi szafy Szafa jest wyposażona w nóżki około 100mm umożliwiające wypoziomowanie 
zestawu szaf. Po ustawieniu szaf nogi powinny byś zasłonięte listwą cokołową. 

6 Uchwyt Uchwyt metalowy 

7 Kolorystyka PŁYTA MEBLOWA DĄB SONOMA 18MM R20128 

 
 
 
 
 
 



 
 
Stół 10 szt 
 

L.p. Nazwa parametru Minimalne wymagania 

1 Wymiary wys. 755mm x szer. 800mm x głęb. 800mm 

2 Blat Płyta wiórowa laminowana 36mm, Oklejony obrzeżem PCV o grubości 2mm 

3 Nogi Stalowe Fi 60 z możliwością regulacji wysokości 

4 Kolorystyka PŁYTA MEBLOWA DĄB SONOMA 18MM R20128 

 
 
 
Stół 2 szt 
 

L.p. Nazwa parametru Minimalne wymagania 

1 Wymiary wys. 755mm x dł 4000mm x szer 800mm 

2 Blat Płyta wiórowa laminowana 36mm, Oklejony obrzeżem PCV o grubości 2mm 

3 Budowa Stół pozwala na podzielenie go, i ustawienie jako oddzielne elementy o 
wymiarach blatu 2000 mm x 800mm. Połączenie blatów wzdłuż krawędzi 
800mm jest wykonane za pomocą zatrzasków które stabilizują całą 
konstrukcję. 

4 Nogi Stalowe Fi 60 z możliwością regulacji wysokości 8 szt. 

5 Kolorystyka Płyta meblowa olcha R36008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

UMOWA Nr …../DZP/22/AZ 
 

zawarta w dn. ……………... 2022 r. (zwana dalej „Umową”) 
 

pomiędzy: 
Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 
Radom, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr  216170, posiadającym NIP 948-
20-40-243, REGON 670204531, reprezentowanym przez: 
 
               Dyrektor                                    Mirosław Ślifirczyk 
 
nazywanym dalej Zamawiającym 
 
a (...) z siedzibą w (…) i adresem (...), wpisanym do CEIDG/wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (…) pod nr  (…) kapitał 
zakładowy (…), posiadającym NIP (...), REGON (...) reprezentowanym przez:   
             …………………..                           ………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z zakresu przedmiotowego tej ustawy, zgodnie 
z Zarządzeniem nr 11/2021 r. Dyrektora Zamawiającego - po ogłoszeniu zaproszenia do 
składania ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej oferty.    
  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy  jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu mebli wraz z dostawą 
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy , 
wraz z rozładunkiem i montażem (dalej: „Przedmiot zamówienia”). 
 

§ 2 
1. Umowa w pełnym zakresie przewidzianym w § 1 zostanie wykonana w ciągu 30 dni od 

dnia podpisania Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego meble i akcesoria 

fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach i z zabezpieczeniami na czas transportu 
do odbiorcy końcowego, zgodne z obowiązującymi normami, dopuszczone do obrotu i 
dokonać ich montażu zgodnie z  zaleceniami producenta. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić termin dostarczenia i montażu mebli z osobą 
wskazaną na 3 dni przed tym terminem.    

4. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu wydaną przez 
producenta w języku polskim instrukcję montażu, kopię deklaracji zgodności, 
dokumentację techniczną i serwisową,  karty gwarancyjne. 

5. Przed dokonaniem montażu Zamawiający sprawdza zgodność z Umową dostarczonych 
mebli w szczególności zgodność z treścią niniejszego paragrafu oraz Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, co potwierdza się protokołem odbioru. 

 



 
§ 3 

Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy Przedmiotu zamówienia w całości lub w części 
jeżeli: 

1)  dostawa zostanie dokonana bez uzgodnienia z Zamawiającym; 
2)  jakikolwiek element Przedmiotu zamówienia będzie uszkodzony, nie będzie 

oryginalnie zapakowany lub zabezpieczony przed zniszczeniem i oznaczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania lub zabezpieczenia będą 
nienaruszone; 

3)  pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku, złożenia dostarczonego Przedmiotu 
zamówienia i montażu w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia wolny od wad. 
2. Wykonawca na cały dostarczony przedmiot zamówienia udziela 2-letniej gwarancji,    

gwarantując brak wad, staranność wykonania, prawidłowe działanie. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 

1)  dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady w ciągu 5 dni od 
dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego; 

2)  w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na 
nowy każdy element Przedmiotu zamówienia, który pomimo dokonanej uprzednio 
naprawy nadal wykazuje wadę.   

5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi lub wymianę, w tym transportem 
w celu diagnozy i naprawy  ponosi Wykonawca. 

6. Niezależnie od powyższych uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi na 
okres równy okresowi gwarancji, nie krótszy niż 2 lata, a jeżeli na wyroby udzielono 
gwarancji producenta, to zobowiązuje się także wydać ważne dokumenty gwarancyjne. 

 
§ 5 

1. Cena łączna za dostarczony i zmontowany zgodnie z Umową Przedmiot zamówienia  
wynosi ………… zł (słownie:………….) powiększoną o należny podatek VAT, co stanowi 
łącznie ……………………zł brutto (słownie: …………). 

2. Ceny jednostkowe za elementy Przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 2 
(Formularz cenowy). 

3. Zapłata ceny określonej w ust. 1 odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia, 
w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez 
obie strony protokół odbioru Przedmiotu zamówienia. 

4. Faktura może być w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na konto PEPPOL 
nr 9482040243 o jakiej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym lub w formie faktury elektronicznej. 

5. Kwota faktury VAT zgodna będzie z cenami wynikającymi z Załącznika nr 2 do niniejszej 
umowy. 

6. Zamawiający zapłaci cenę na podstawie faktury VAT złożonej przez Wykonawcę, w 
terminie 60 dni od daty jej wystawienia na rachunek bankowy nr ……………………. 
 

 



 
 
 

 § 6 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1– 
kara umowna w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za  
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w bezpłatnej naprawie Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 
4 ust. 4 pkt 1) – kara umowna w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w Umowie na usunięcie wady lub 
wymianę rzeczy; 

3) za zwłokę w wymianie wadliwych elementów na elementy wolne od wad w terminie 
określonym w  § 4 ust. 4 pkt 2) – kara umowna w wysokości 1 % ceny brutto 
uszkodzonego elementu wg Załącznika nr 2 za każdy dzień zwłoki; 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od całości umowy z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca  – kara umowna 20% ceny brutto określonej w § 
5 ust. 1; 

5) za odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna 10 % ceny brutto określonej w § 
5 ust. 1. 

2. Wyżej wymienione kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. 
3. W razie gdy wysokość szkody przewyższa wartość określonej w powyższych ustępach kary 

umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego tą wartość, na 
zasadach  ogólnych  kodeksu cywilnego. 

 
§ 7 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować)  należnych 
wierzytelności na osoby trzecie pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego  
i 1 dla Wykonawcy. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 
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